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Notícies i activitats pròpies, 
participació en fòrums, jornades, 

etc. 

El divendres 11 d’agost, algunes i alguns socis d’ACIM Terres de 
Ponent vàrem viure una jornada deliciosa i enriquidora al Castell de 
Peralada. L’objectiu era clar: conéixer personalment al pianista i 
escriptor James Rhodes, encisats per la lectura del seu 
imprescindible “Instrumental”, un autèntica joia en la 
sensibilització i formació dels professionals (i de la població en 
general) pel que fa al tema dels maltractaments infantils, i més 

específicament, el dels abusos sexuals infantils.  

La seva “inspiradora història de superació” ens l’ha mostrat com 
una autèntic heroi (i així li ho manifestàrem en el “diàleg”) i varem 
agrair-li, al final de la sessió,  que acceptés la documentació sobre 
ACIM que tan primmiradament havien preparat  la Viviana, l’Eva, la 
Selma i la Marta. En ella, bona part de la qual traduïda a l’anglès, el 
convidàvem a participar en els actes  que hom vol organitzar, amb 
motiu del 30è aniversari d’ACIM, el proper any 2018. També li férem 
obsequi d’una agulla de ceràmica amb el logo d’ACIM Terres de 
Ponent.   

Una  veritable sorpresa, però, ens esperava: el concert que oferí, a 
les 10 de la nit, sota les estrelles, a l’Auditori del Parc del Castell en 
el marc del Festival Castell de Peralada. Sense formalismes, en 
texans i amb vambes, ens anà explicant les peces que  tot seguit  
interpretava, sense cap partitura, amb els ulls clucs i fos amb un 
piano del que treia el que el cor li demanava.  La “Chacona”, de 
Bach, no hi va faltar. I a més de Bach, Chopin. Amb el regal afegit  
de tres bisos inoblidables.  

Desitgem ferventment que accepti ser l’estrella del nostre 30è 
aniversari! Després de viure’l com ho vam fer, mourem tot allò que 
calgui per aconseguir-ho. Gràcies a la Vida per haver-nos permès 
gaudir d’una jornada única! 
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Un onze d’agost de 2017 amb James Rhodes, 
al Castell de Peralada  
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Continuem treballant en torn al tema de Vulneració dels Drets dels Infants en les Ruptures 

Conflictives de Parella. A partir d’ara, a més de mantenir la intenció d’oferir les sessions 

formatives per a professionals, iniciem una nova línia d’actuació per arribar als adolescents i a 

estudiants de cicles formatius d’Educació Infantil i Integració Social. També ens proposem 

iniciar les activitats de difusió de la Guía Pràctica, adreçada a famílies i societat en general. 

 

També continuem amb les sessions del Grup de Treball Interdisciplinari sobre Violències 

Visibles i Invisibles a l’Escola en el marc del qual celebrarem, en col·laboració amb la FAPMI, un 

seminari formatiu. L’activitat tindrà lloc a la seu de l’ACIM, Hotel d’Entitats La Pau (Pere 

Vergés, 1, planta 10, Bcn.) el dimarts 21 de novembre, de 18 a 20 hores. 

 

Amb l’objectiu de donar a conèixer l’entitat i, 

a l’hora, proposar la realització de projectes 

en col·laboració, hem iniciat contactes amb 

les quatre Diputacions provincials, que 

esperem donin els seus fruits al llarg del 

proper any. 

En la imatge, reunió amb la Sra. Meritxell Budó i el 

Sr. Josep Muñoz, de la Diputació de Barcelona. 

 

 

 

Mantenim, com sempre, la nostra oferta de 

tallers per a alumnat, famílies i professionals 

d’escoles, instituts i centres oberts.  

La demanda rebuda, al moment d’elaboració 

d’aquesta edició,  ja ens ha obligat a obrir 

l’agenda del segon trimestre del curs. 

Especialment destacable continua sent la 

sol·licitud d’activitats adreçades a la prevenció 

del masclisme adolescent i de les relacions 

abusives, així com les de sensibilització envers 

l’assetjament escolar per a nivells més inicials. 
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 Curs d’Estiu UdL  
sobre  
Maltractament  
i Abús Sexual Infantil 

Un any més s’ha impartit el Curs sobre Maltractament i Abús Sexual Infantil, que els nostres 

socis i col·laboradors de Terres de Ponent duen a terme en col·laboració amb la Universitat de 

Lleida. Aquest 2017, atesa la quantitat de cursos oferts a Lleida Ciutat,  vam sol·licitar tornar a 

l’origen per poder-lo fer a La Seu d’Urgell. 

Sabíem, per l’experiència de 2012, que als estudiants, els costaria pujar a La Seu. I és per això 

que els continguts varen ser adaptats per als professionals ja en actiu. De fet, els assistents 

varen ser, totes i tots, professionals en actiu. 

 

ACIM 

TERRES DE PONENT 

 

  Sobre aquestes línies, imatges de la 
participació de l’Aurora Martín, 

acompanyada de la  
Dra. Carme Tello i del Dr. Francesc Domingo. 

 

Alumnes i professors de l’edició 2017 

 

El professorat del curs, integrat pel Dr. Francesc 
Domingo, la Sra. Susagna Nevado, la Dra. Carme 
Tello, la Sra. Carme Piqué i les Dres. Zaira Ibars i 
Teresa Vallmanya.  
 

 

A banda dels 7 professors dels diferents àmbits 

del món de l’infant (Pedagogia, Pediatria, 

Psicologia, Treball social) vàrem tenir també 

l’aportació del filòleg i narrador Carles Alcoy, i, 

especialment, el testimoni de la Sra. Aurora 

Martín, com  a persona que ha viscut 

personalment diferents formes de 

maltractament infantil i que ens ha volgut 

explicar, als professionals, quin  és el punt de 

vista de les víctimes , i també quines són les 

conseqüències a llarg termini a l’edat adulta. 
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Des del Centre de Psicologia Nectunt, del què és membre la nostra sòcia de Terres de Ponent, 

Mireia Quinquillà Durich, ens han fer saber que el seu Curs de Supervisió des del Model Sistèmic i 

la Teoria del Vincle ha obtingut el reconeixement de Formació d’interès en Serveis Socials 

concedit per la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. 

Per a més informació:  www.nectunt.org // info@nectunt.org 

 

 RECORDATORI 
 
JORNADES IAN-IA Intervención en situaciones de trauma 

relacional desde la perspectiva del Apego: escollos y 

oportunidades. Universidad de A Coruña. 26, 27 y 28 

d’octubre de 2017 

A partir del 30 de juny la inscr.ipció ha passat a tenir un 

preu general de 200 euros, però els socis i sòcies de l’ACIM 

(entitat col·laboradora) que s’hi inscriguin tindran un preu 

reduït de 150 euros. 

Per a més informació sobre el programa d’activitats de les 

jornades, podeu consultar aquest enllaç. 

 
 

 

Activitats 

i notícies d’interès 
 

L’Associació Catalana per la Infància Maltractada manté el seu compromís gràcies al treball 
voluntari i a les aportacions dels seus socis i sòcies.  

Si vols col·laborar amb nosaltres en la defensa dels drets dels infants i adolescents  
pots associar-te o aportar el teu treball voluntari. 

La seu central és a l’Hotel d’Entitats La Pau de la ciutat de Barcelona,  
carrer Pere Vergés, 1, planta 10, despatxos 2 i 3 (08020) 

93 511 4416 – 660139467 – www.acim.cat – acim@acim.cat 

La Universidad de Cádiz ha demanat 
la nostra col·laboració per al treball 
de recerca que estan duent a terme, 
per obtenir el perfil criminològic del 
pederasta en Espanya. 

Necessiten contactar amb persones 
que hagin estat víctimes d’abús 
sexual infantil i en vulguin participar. 

Les persones de contacte són la  
Dra. María José Rodríguez Mesa 
(mariajose.mesa@uca.es) i la  
Sra. Cristina del Real Castrillo 
(cristina.delreal@uca.es). 

http://ian-ia.org/jornadas-y-congresos.html
http://www.acim.cat/
http://compose.do/?destinatario=mariajose.mesa@uca.es
http://compose.do/?destinatario=cristina.delreal@uca.es

